
االحد
25  اكتوبر 2009

17
آراء

كثيرا ما جتتمع فيما يس���مى بساحة اإلرادة 
مجموعة م���ن املعارضني لق���رارات احلكومة أو 
من املطالبني بطلبات تش���عبوية من االستحالة 
املوافقة عليها، ويساندهم في ذلك بعض االخوة 
نواب املجلس لتس���جيل موقف مناصر لدغدغة 
مشاعرهم وكسب ودهم لتتم املوافقة احلكومية 
في بعض األحيان على تلك الرغبات، ويتم تسجيل 
هذا االجناز للس���ادة الن���واب، لذا على احلكومة 
مستقبال التريث والتأني بدراسة أي موضوع أو 
مشروع من جميع جوانبه، قبل إقراره واستصدار 
املراسيم األميرية فيه ليكون الرأي والقرار نهائيا 
ال رجعة فيه سواء جتمهروا في ساحة اإلرادة أو 
بساحة العلم أو بساحة احلمام، ألنها بتراجعها 
أو تأجيلها أو إلغائها لقراراتها بعد اس���تجابتها 
لرغبات السادة األفاضل تضعف من قوتها وتعطي 
الفرصة لنصرة النواب عليها ليتم تكرار الضغط 

عليها كلما أرادوا ذلك.
وال ميكن للمواطن ان يشعر بوجود حكومته 
ليس���تمد قوته منها اال م���ن خالل فرض هيبتها 
بتطبيق قوانينها وعدم تنازلها عن اختصاصاتها 
للغير بأي شكل من األشكال، وحتى يعرف االخوة 
احملترمون حدودهم ويقف���وا عندها كما حددها 

الدستور.

حديقة الشويخ

< حديقة الش���ويخ التي استقطبت املواطنني 
والوافدين لها، واملمتدة حدودها بني وزارة النفط 
مقابل قصر سمو الرئيس الى ما قبل قصر السيف 
العامر أضحت م���ن األماكن املرغوبة واملزدحمة 
بروادها، خصوصا في االجازات والعطل الرسمية 
التي تتجمع فيها األسر وأطفالها يلعبون وميرحون 
أمامها، هناك من ميارس رياضة املشي ومن يهوى 
كرة السلة وغيرها من األلعاب، وهناك من يقوم 
بتجهيز العشاء والفرحة بعيونهم شاعرين باألمن 
واألمان، اال ان م���ا ينقص هذا املكان اجلميل هو 
املتابعة واإلشراف من االجهزة احلكومية كاألشغال 
لترميم احلواجز االس���منتية التي تآكلت بتأثير 
عوامل الطبيعة عليها، وهيئ���ة الزراعة لتقليم 
األشجار وتهذيبها واستبدال امليت منها، وترقيع 
بعض املسطحات اخلضراء والكهرباء إلنارة املمرات 
املظلمة، اما البلدية فهي للنظافة وتركيب شباك 
مالعب كرة الطائرة املتقطعة للحفاظ على املكان 
وجتديده ال ان يستمر اهماله ليزداد دماره، أمتنى 
من تلك اجلهات االسراع في عمل الالزم لهذه احلديقة 
ألهميتها ملرتاديها وإلبعاد الش���ك عن املسؤولني 
باختالف مناصبهم بأنهم السبب في ارتكاب جرمية 
بحق وطنهم إلهمالهم كل ما هو حتت مسؤوليتهم 

سواء في هذا املكان أو بغيره.

القيل والقال

< قال رس���ول اهلل ژ: »ان اهلل يرضى لكم 
ثالثا ويكره لك���م ثالثا، فيرضى لكم ان تعبدوه 
وال تشركوا به ش���يئا وان تعتصموا بحبل اهلل 
جميعا وال تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة 

السؤال، وإضاعة املال«.
وتتعدى أسباب هذا العمل الشائن املتمثل في 
القيل والقال، فأحيانا يعتبر ش���عورا بالنقص 
ممن ال يريد ان يشعر بكماله إال من خالل إلصاق 
العيوب والنواقص باآلخرين، السيما الناجحني 
منهم، ليرضي نفس���ه وهو على يقني من انعدام 
مصداقيته، وهذه اخلصلة السيئة حتط من انسانية 

اإلنسان وقيمها النبيلة.
و»القيل والقال« يدخل في محتواه ومعناه إشاعة 
التنامم والتفاتن والتحاسد والتحاقد بني البشر 
وإلغاء اآلخر ومراقبته والتربص به والتس���لق 
على حسابه وتهويل صغائر أموره، وهذه اآلفة 
اخلطيرة تعتبر من كبائر الذنوب التي نهى املولى 
عنها، ملا لها من آثار سلبية على احلياة بأجمعها 
فهي تنشر البغضاء واحلقد بني الناس وتسبب 
القطيعة وخراب البيوت والعداوات بني املعارف 
واألصدقاء، قال تعالى في محكم تنزيله )وال تطع 
كل حالف مهني هماز مش���اء بنميم مناع للخير 
معتد أثيم(، ونهى أيضا عن تصديق قول الفاسق 
حيث قال سبحانه وتعالى: )يا أيها الذين آمنوا 
ان جاءكم فاس���ق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما 

بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني(.
ولألسف الصفات املشينة وما أكثر املتخصصني 
بها في مجتمعنا تنتشر بسرعة اذا لم تتم معاجلتها 
والتصدي لها إليقاف زحفها، واإلنس���ان الواعي 
العاقل ال يعتمد على القيل والقال وما سمعه من 
فالن وعالن من البشر ليحكم على األمور وينساق 
ملا مت نقله من أخبار ال حقيقة لها، بل يعمل عقله 
ويتدبر أمره بحكمة، مبتغي���ا العدل والصالح، 
سائال العلي القدير ان يهديه الى مكارم األخالق 

ويبعده عن كل سوء.

مجموعة الـ 26

صالح النغيمش

مع الرودس

نبه���ت مجموعة ال� 26 خلطورة تبديد 
الثروة، ودعت ملكافحة الفساد وهو مسعى 
جميل ومخملي وذو قيمة صوتية ال اكثر 
ومناداة صريحة بعدم اس���تنزاف اموال 
الدولة الولئك الذي���ن يئنون ليال ونهارا 
نتيجة القروض التي فككت اسرهم وهدمت 
بيوتهم وابقتهم على الهاوية نتيجة تصرفهم 
اخلاطئ، لكنهم اليوم ف���ي امس احلاجة 
ملن يقف معهم ويساهم في  دعم قضيتهم 
العالقة بني السياسيني، واريد ان اناشد نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
الشيخ احمد الفهد واقول ان هذه القضية 
ليس���ت قضية ضيف اهلل بورمية والهي 
قضية عبداهلل راعي الفحماء، او سعدون 
العتيبي فهؤالء النواب االفاضل وغيرهم من 
النواب وجدوا هذا املدخل املنطقي والعقالني 
فتمس���كوا به ألنهم أصابوا الهدف وعلى 
احلكومة ان تترك من ينادي بعدم اسقاط 
القروض وال تلتفت إلي���ه متى ارادت ان 

تنجح في مساعيها املنشودة.
واذا كان هناك من يعتقد ان ال� »18 مليارا« 
ستنقل الكويت من مرحلة الى مرحلة دون 
اصالح البيت من الداخل فهو على خطأ كبير 
هناك اسر تعيش في حالة ضنك واعدادهم 
مهولة وال يستهان بها ولم اكتب هذه املقالة 
إال ملا اراه من التذمر الش���ديد في اكثر من 
ديوانية حتى ان هناك شاعرا اثقلت كاهله 
القروض وتبديد االم���وال العمار الدولة 
فيقول: »ب���الدي كّلمي حّي وهو حّي كاله 
الدود!!.. افا وأنِت تقّطني الفلوس أضيع يا 
بالدي«، فأخذ يسترسل ويقول اكبر مصيبة 
اسمعها تردد من قبل بعض رجال الدولة 
املختصني هو انه ليست هناك عدالة!! اهلل 
اكبر فأنا عندما عدت من الس���عودية بعد 
الغزو لم يكن علي اي مبلغ ومتنيت الهلي 
في الكويت اسقاط مديونياتهم وأسقطت 
واحلمد هلل وكانت قرابة »12 مليارا« ولم 
نحسد احدا وبعدها بستة اعوام اسقطت 
املديونيات الصعبة وقلنا عليهم بالعافية 
واآلن نحن بأمس احلاجة ملن يقف بصفنا 
فيتكالبون علينا ويقفون صفا واحدا ضد 
قضيتنا وكأننا اعداء له���م، والكالم لهذا 

الشاعر.
ونحن نقول ايضا لن تكون هناك عدالة 
مهما كان لكن عليكم ايها املسؤولون حل 
تلك القضية، فالسبابة لن تغطي الشمس 
واصالح االنسان واعادته الى دوالب احلياة 
امر البد منه لينبض املجتمع باحلياة ويحقق 
طموحات الدولة، الكرة في ملعب احلكومة 
واالرق���ام القدمية الكل يعرف انها مبالغة 
سخيفة وغير منطقية، وااليام ستكشف 
مدى جدية احلكومة في حل قضية ابنائها 
الذين »تاهوا« بني مطرقة بو رمية وسندان 

الشمالي.

على مدى فت���رات متقطعة 
وخالل األش���هر الستة املاضية 
حضرت عدة مؤمترات ومنتديات 
عقدت في الكويت حول مواضيع 
مختلفة بعضها تناقش البيئة 
وأخرى تضع الطفل محورا لها 
وأخرى تناقش اإلعالم ورابعة 
املرأة وخامسة  تناقش قضايا 

أمنية بع���ض تلك املؤمترات كان محليا خالصا وبعضها 
كان يقام حتت مظل���ة منظمة خليجية، وهناك منتديات 
أقيمت بحضور أشقاء من أقطار عربية أخرى ومن بينها 
ما اصطبغ بالعاملية بحضور مستش���ار »أشقر وعيونه 

زرق«.
مبراجعتي لذاكرتي وعلى عجالة محاوال استحضار ما 
وجدته عن تلك املؤمترات وجدت أنها في محصلتها النهائية 
»صرف فلوس على الفاضي« أي���ا كانت اجلهة الداعية، 
فأغلب تلك املؤمترات وجدت أنها تخرج بتوصيات معدة 
سلفا ومنقولة عن مؤمترات متشابهة ونسخ حلديث مكرر 
حول القضية محور املؤمتر، واألغرب أن املش���اركني من 
ربعنا جل همهم واهتمامهم هو أن يستعرضوا ما لديهم 
فقط عبر وريقات يقرؤون ما تيسر لهم منها لتأتي كخطبة 
قصيرة ال تتعدى مدة إلقائهم لها أكثر من 10 دقائق وفي 
أفضل احلاالت 20 دقيقة، ينهونها ويتم اختتام اليوم األول 
من املؤمتر ب� »بوفيه شاي« و»فالشني« كاميرا يبتسمون 
فيها ابتس���امة عريضة وذلك من أجل أن تظهر صورهم 
بالصح���ف في اليوم التالي بأحس���ن صورة مع تغطية 
خبري���ة كخبر في صفحات املجتم���ع لصحفنا ودائما ما 
تنتهي تلك املؤمترات بجملتنا الكويتية األثيرة »صلوح 

ملوح اللي يدل بيته يروح«.
جمهور تلك املؤمترات ال يتجاوز العش���رين نفرا مع 
حس���اب عامل البوفيه ومص���وري الصحف واحملررين 
املكلفني بالتغطي���ة لصحفهم والتي وكما قلت ال تتعدى 
في الغالب خبرا صغيرا في صفحة مجتمع ال يسمن وال 
يغني من ج���وع، ال لعيب في الصح���ف وال في الزمالء 

الذين يقومون بتغطيته بل ألن 
املؤمتر أصال ليس به ما يستحق 
الذكر س���وى ما ألقي من بضع 
خطب أعدها املؤمترون وأغلبها 
يشبه واجب تعبير عربي لطلبة 
الصف اخلامس حتى وإن كان 
املؤمتر يناقش قضية تتحدث 

عن مستقبل البالد.
مؤمترات طبية وبيئية وعلمية وأمنية وجميعها تنتهي 
بجملة »صلوح ملوح اللي يدل بيته يروح »وابتسامتني 
للكاميرا عش���ان الصورة تطلع حلوة« ليراها الوزير في 
اليوم التال���ي ليعلم أن قياديي وزارته يعملون ويكدون 

ويكدحون من أجل الوطن واملواطن.
ولو حسبنا املؤمترات التي أقيمت خالل األشهر الستة 
املاضية لوجدنا أنها تتجاوز ال� 50 مؤمترا وندوة ومحاضرة 
أقامتها جهات حكومية عديدة، ومحصلتها كما قلت ال شيء 
يذكر بل ال شيء يستحق الذكر، وطبعا تسبقها إعالنات 
مدفوعة األجر في الصحف وملصقات تطبع وبروشورات 
وكراسات عن املؤمتر واملؤمترين وتعاقد مع مطعم لتوفير 
البوفيه وحجز فنادق للضيوف الكرام وصالة الحتضان 
املؤمتر، وبحسب متابعتي ملا ينشر في »الكويت اليوم« 
تبني لي أن تكلف���ة أقل مؤمتر تزيد عن ال� 20 ألف دينار 
بقليل، مبعن���ى أن تلك املؤمترات ال� 50 تتجاوز تكلفتها 

أكثر من مليون دينار.
مليون دينار »نوط ينطح نوط« والنتيجة »صلوح وملوح 

ورفيجهم تطلع صورهم باجلرايد مبليون دينار«.
أحتدى ش���خصا أو جهة أقامت مؤمترا أيا كان نوعه 
وحجم���ه أن يقولوا لنا ما الفائدة التي عاد بها مؤمترهم 
على البالد والعباد، وأعني ش���يئا ماديا ملموسا حقيقيا 
يقبل التطبيق على أرض الواقع غير حش���و الكالم الذي 
ض�م�ت����ه خ�ط�ب�ه�م وال�ذي ي�م�ك���ن ل�طالب في الصف 
اخلامس أن يكتب أفضل منه ومبقابل »صمونتني فالفل 

وبيبسي«.
Waha2waha@hotmail.com 

مع استمرار الوقت أصبحت 
متعلق���ا بصن���دوق بري���دي 
االلكتروني وال���ذي اذا مر يوم 
ولم ال���ق نظراتي علي���ه فإني 
اصاب مبا يشبه الصداع وكأني 
مضيع »حاجة«، وألن الكثير من 
ال�  االحباء واالصدقاء ميطرون 
»ان بوكس« بالعديد من الرسائل 

انتقيت لكم هذه الرسالة التي وصلتني من العزيز عبدالعزيز 
الفيصل فله الش���كر على املواصلة حيث تؤكد املعلومات 
ان خطأ بسيطا او قلة »سنع« وتدبير تصبح من االخطاء 
العظيمة والتي ال يكفي الدهر ندما على تفويتها او تداركها 

او حتى منع حدوثها ان كانت مصيبة ال سمح اهلل.
واليكم تلك القصص علها تكون عبرة.

> > >
باع جورج هاريش���ن من جنوب افريقيا مزرعته الى 
شركة تنقيب بعش���رة جنيهات فقط لعدم صالحيتها 
للزراعة، وحني شرعت الشركة في استغاللها، اكتشفت 
بها اكبر منج���م للذهب على االطالق، اصبح بعدها هذا 

املنجم مسؤوال عن 70% من انتاج الذهب في العالم.
> > >

وفي احدى ليالي 1696 اوى اخلباز البريطاني جوفينز 
الى فراشه، ولكنه نسي اطفاء شعلة صغيرة بقيت في 
فرنه، وقد أدى هذا »اخلطأ« الى اشتعال منزله ثم منزل 
جيرانه ثم احلارات املجاورة، حتى احترقت نصف لندن 
ومات اآلالف من سكانها، فيما اصبح يعرف »باحلريق 

الكبير«، جوفينز نفسه لم يصب بأذى!
> > >

وفي عام 1347 دخلت بعض الفئران الى ثالث س���فن 

ايطالية كانت راسية في الصني، 
وحني وصلت الى ميناء مسينا 
االيطالي خرجت منها، ونشرت 
الطاعون في املدينة ثم في كامل 
ايطاليا، وكان الطاعون قد قضى 
اصال على نصف سكان الصني 
في ذلك الوقت، ثم من ايطاليا 
انتش���ر في كامل اوروبا فقتل 

ثلث سكانها خالل عشر سنوات فقط.
> > >

تذكر بعض املصادر ان احد امللوك البريطانيني اختلف 
مع البابا في وقت كانت فيه بريطانيا كاثوليكية، وكرد 
انتقامي حرم البابا تزاوج البريطانيني االمر الذي اوقع 
امللك في حرج امام شعبه، وللخروج من هذا املأزق طلب 
من ملوك الطوائف في االندلس ارس���ال بعض املشايخ 
كي تتحول بريطانيا لالسالم نكاية في الڤاتيكان! اال ان 
»جماعتنا« تقاعس���وا عن تنفيذ هذا الطلب حتى وصل 
اخلبر الى البابا، فأصلح اخلالف ورفع قرار التحرمي »ولك 
ان تتصور اسالم بريطانيا، ثم ظهورها كإمبراطورية ال 

تغيب عنها الشمس«!
> > >

وكانت فرصة مش���ابهة قد سنحت للمسلمني، خالل 
معركة بالط الش���هداء »قرب بواتييه في فرنسا«، ففي 
هذه املعركة كرر املسلمون نفس اخلطأ القاتل في معركة 
أحد، فقد تراجعوا حلماية غنائمهم من جيش شارملان، 
فغلبوا وتوقف الزحف االس���المي عل���ى كامل اوروبا، 
يقول اح�د ال�مؤرخ��ي�ن االجنليز: »ل�و لم يهزم العرب 
في بواتييه، لرأيتم القرآن يتلى ويفس���ر في كامبريدج 

واكسفورد«!
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هيبة الحكومة

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن


